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İbareden, kendileri bulunmadan da 
anlamın tamam olduğu kelime 

veya cümleleri eksiltmek suretiyle 
gerçekleşen idiz türü 

(bk. ICAz). 
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Çeşitli bedevi kabHelerin 
Abdülaziz b. Suud liderliğinde 

yürüttüğü 1912-1930 yıllan arasında 
etkili olan Vehhabi kaynaklı dini 

ve siyasi hareket 
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(bk. ABDÜIAZIZ b. SUÜD; 

SUÜDILER; VEHHABILİK). 
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Aynı şeyhe bağlı olan müridleri, 
aynı tarikatın veya tarikat kolunun 
mensuplarını ifade eden bir terim. 

L ~ 

Sözlükte "erkek kardeş. arkadaş. yol
daş, dost, meslektaş. ortak" anlamlarına 
gelen ah kelimesinin çağulu olup Türk
çe'de daha çok tekil anlamında yaygınlık 
kazanmıştır. İslam dini inananların birbi
rinin kardeşi olduğunu ilan etmiştir (Al-i 
im ran 3/ 1 03; et-Tevbe 9/11 ; ei-Hucurat 
49/ 10; el-Haşr59/ 10). Kur'an'da İslam'a 
karşı oluşturuian grupların da birbirinin 
kardeşi olduğu belirtilmiş (el-Haşr 59/11). 
Hz. Peygamber müslümanları din kardeş
liğine bağlı kalmaya çağırmıştır (Buhar!, 
"Nika}J.", 45, "Me?:alim", 3; Müslim, "Bir", 
23, 32). Hadislerde geçen "din kardeşi, din 
ve dünya kardeşi" (Buhar!, "Nika}J.", ll; 
Tirmizi, "Mena~b", 20) tabirleri de bu hu
susun önemini ifade eder. Hiçbir ayırım 
yapılmadan kadın erkek bütün mürnin
ler birbirinin kardeşi kabul edilmekle be
raber Resfıl-i Ekrem Medine'ye hicret et
tiğinde daha özel bir anlamda Mekkeli 
muhacirlerle Medineli ensarı birbirine 
kardeşyapmış (bk. MUAHAT), böylece göç
menlerle yerlileri kaynaştırmayı amaçla
mıştır (Buhar!, "Nika}J.", 7; "Şavm", 51. 
Müslim, "Feza'ilü'ş-şa}J.abe", 203) . 

Sfıfiler ilk dönemlerden itibaren kendi 
aralarında farklı gruplar oluşturmaya, 
birbirine kardeş gözüyle bakmaya başla
mışlardır. Tasavvufun giderek tarikat şek
linde kurumsal bir yapı kazanmasıyla bir
likte bu durum daha da gelişmiştir. Gaz
zali'nin kaydettiğine göre sfıtiler birbiri
nin yüzüne severek ve merhametle bak-

580 

mayı ibadet sayıyor (İ/:ıya', ll, 159). bazan 
aralarında yaptıkları sohbetlere yabancı
ların girmesine dahi izin vermiyorlardı. Bu 
dönemde müridierin birbirine hizmet et
meleri. gönül hoşluğuyla birbirinin mal
larını harcamaları~ ihvana karşı fedakar 
ve tahammüllü olmaları. özür dilemeyi 
gerektirecek davranışlardan sakınmala
rı, sevgi ve şefkat duygularıyla dolu olma
ları öğütleniyordu (Serrac. s. 234-237; Ku
şeyrl, s. 433-439. 574-580, 746, 749). 

Başlangıçta daha çok "ashap" kelime
siyle ifade edilen ihvan kavramı . ilk tasav
vuti eserlerde sohbet ve müridliğin acta
bına dair bölümlerde işlenmiştir. İhvan 
kelimesine ilk olarak Kuşeyrl'nin er-Ri
sale'sinde rastlanmaktadır (s. 746) . Sfı
filer, V. (Xl.) yüzyıldan itibaren bugünkü 
manada tarikatlar halinde örgütlenmeye 
başlayınca aynı tarikata veya tarikat ko
luna bağlı olanlara özel anlamda ve bir 
tasawuf terimi olarak ihvan denilmiştir. 
Bütün tasawuti zümrelerde ihvan teri
mine veya onunla aynı anlama gelen "ah. 
feta. derviş. pirdaş" gibi kelimelere tesa
düf edilmektedir. Tarikatlar bir kurum 
olarak ortaya çıkınca ihvan ve plrdaş olan 
müridier arasındaki ilişkiler daha düzenli 
bir şekil almış. bu dönemde yazılan Ada
bü'l-müridin, 'Avarifü '1-ma<arif gibi 
eserlerde ihvanın gözetmesi gereken ku
rallara özel bölümler ayrılmıştır. Bu eser
lerde ihvan arasındaki sevginin sırf Allah 
için olduğu. maddi çıkar. itibar veya şöh
ret arzusunun söz konusu edilmeyeceği, 
ihvanın her zaman birbirini hayırla andık
ları, karşılık beklemeden birbirlerine hiz
met ettikleri. kardeşinin hatalarını gör
mezlikten gelip ezalarına katlandıkları. 
ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıkları. daima 
saygılı, hoşgörülü davrandıkları, her za
man kardeşlerini haklı, kendini kusurlu 
bildikleri. insaflı olup insaf beklemedikle
ri. birbirinin sevinç ve üzüntülerini pay
laştıkları, bir sıkıntıyla karşılaşanın yardı
mına koştukları. vefalı olmayı ve sada
katten ayrıimamayı görev bildikleri anla
tılmaktadır (Ebu Tali b el-Mekkl, ı ı. 442-
489; Gazzall, ll, 154-191; Şehabeddin es
Sühreverdl, s. 423-442) . 

' Aynı tarikatın mensupları. kendi ara
Jarında sırf Hak rızasına dayanan samimi 
bir dostluğun gereklerini yerine getirme
nin yanı sıra tekke düzenine, tarikat ku
rallarına. şeyhin öğütlerine tam anlamıy
la uyar. büyüklerini baba, akranını kardeş. 
küçüklerini evlat olarak görürler. Şeyh ba
ba, müridieri onun evlatlarıdır. Şeyhin eşi 

anne. birbirlerinin eşleri ise hemşiredir 
(bacı) (Ebü'l-Mefahir Yahya el-Baharzl. s. 
ı 06-127; Muhammed b. Abdullah el-Hani. 

s. 27-29) . Bu samimi dostluğun hatırası 
ölümden sonra da devam eder. Vefat 
eden mensuplarının geride bıraktığı aile 
fertlerini korur. onlarla da dostça ilişkiler 
kurarlar. Menakıb kitaplarında ihvanın 
sadakatini. vefakarlığını ve fedakarlığını 
gösteren pek çok örnek kaydedilmiştir. 

Ahilik'te ve fütüwet ehli arasında da 
manevi kardeşlik bağına büyük önem ve
rilmiştir. Şehabeddin es-Sühreverdi el
Maktfıl daima Allah'ı tesbih. takdis ve 
zikreden tevazu ve huşfı sahiplerine "ih
van-ı basiret", "kün makamı" denilen bir 
mertebede bulunan. iradeleriyle sfıri şey
leri icat etme gücüne sahip olanlara "ih
van- ı tecrld", beşeri kir ve lekelerden kur
tulup ruhlarını kemal halleriyle donatan
lara da "ihvan-ı safa" demektedir (Mec
mil'a, ll, 242-245). Bu son tabirio bir fel
sefeciler grubu olan İhvan-ı Safa ile ilgisi 
yoktur. 
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Mısır'da kurulan. ve bazı Ortadoğu 
İslam ülkelerinde de faaliyet gösteren 

dini-siyasi bir teşkilat ve hareket. 
L ~ 

· Mart 1928'de İsmailiye'de Hasan el
Benna tarafından Cem'iyyetü'l-ihvani'l
müslimin adıyla kuruldu. 1932'ye kadar 
Süveyş Kanalı bölgesindeki şehirlerde pek 



çok taraftar bularak şubeler açtı. 1932'de 
idare merkezi Kahire'ye taşındı. Bu tarih
ten sonra ülke düzeyinde örgütlenmeye 
hız verilerek şu belerin sayısı bir yıl içinde 
ellinin üzerine çıkarıldı; aynı zamanda Su
riye, Lübnan ve Filistin'e de temsilciler 
gönderilerek örgütlenmesi buralarda da 
sürdürüldü. Teşkilatın kurucuları ve da
vetçileri şube binaların da. camilerde ve 
diğer toplu yerlerde halka hitap ettiler ve 
davalarını anlattılar. 1933'ten itibaren 
yıllık genel kongreler yapmaya ve bu 
kongrelerde strateji belirlemeye başlan
dı. Kuruluşun onuncu yıldönümü müna
sebetiyle Ocak 1.939'da toplanan beşinci 
kongrede başkan Hasan el-Benna teş
kilatın amacını. davetini ve faaliyetlerini 
açıkladı (bu konuşmaRisaletü'l-mü'teme
ri'L-tıamisadıyla basılmıştır). Bu dönem
de haftalık el-İ]].vanü'l-müslimO.n gaze
tesiyle (ı 933- ı 938) en-Neg,ir adlı dergi 
(ı 938- ı 939) yayımlandı. 

ll. Dünya Savaşı sırasında İngilizler'in 
yaninda savaşa girilmesine karşı çıkan İ h
van mensupları hükümet tarafından bas
kı altına alındı. Teşkilat İngilizler'in siyo
nist gruplarla iş birliği yaparak onları si
lahlandırdığını, sonuçta da yahudilerin 
Filistin topraklarını ele geçirip orada dev
let kuracaklarını düşünüyordu. Bu sebep
le 1940'ta İngilizler'i Mısır'dan çıkarmak 
ve Filistin'i kurtarmak amacıyla gizli bir 
mücahid ordusu oluşturmayı kararlaştır
dı ve aynı yıl bu ordunun nizamnamesi 
mahiyetindeki et-Te<alim risalesini ya
yımladı. 1948 yılında ortaya çıkan bu si
lahlı kuruluş en-Nizainü'I-has (ei-Cihazü's
sırrT) adıyla tanınmıştır. 

İhvan-ı Müslimln'in altıncı ve sonuncu 
kongresi 9 Ocak 1941'de yapıldı ve bu ta
rihten sonra kurucu üyelerin toplantısı 
genel kurul kabul edildi. Bu son kongre
de Mısır'ın içtimaT. iktisadi ve siyasi duru
mu tartışıldı, sonuçta bazı teşkilat men
suplarının parlamentoya girmek için aday 
olmalarına karar verildi. Bu yolla hükü
metin baskı uygulaması ve yayın organla
rına tedbir koyması sebebiyle sekteye uğ-

. rayan faaliyetlerin yeniden canlandırılma
sı umuluyordu. Bu karar sonucu teşkilat 
ilk defa siyasi bir kuruluş olarak seçimlere 
katılmak için çaba gösterdi. 1942 seçim
lerinde Hasan el-Benna ile kurucu üyeler
den Abdurrahman N asır adayiıkiarını koy
mak istedilerse de seçimler öncesinde 
hükümetle varılan anlaşma uyarınca vaz
geçtiler. Buna karşılık yeni şubeler açma 
ve on beş günde bir el-İ]].vanü'l-müsli
mun ( 1942-1948) gazetesini tekrar ya
yımlama iznini aldılar. 1944 seçimlerinde 

İhvan mensubu altı kişi aday gösterildi; 
ancak başarılı olamadılar. ll. Dünya Sava
şı'ndan sonra teşkilat sosyal ve ekono
mik faaliyetlere de yöneldi; çok sayıda ti
cari, sınai ve zirai şirketle yüzlerce okul 
ve sağlık ocağı kurdu. Eylül 1948'de dü
zenlenen XX. yıldönümü törenlerinde 
başkan Hasan el-Benna. İhvan-ı Müsli
mln'in faaliyetleri üzerine çeşitli bilgiler 
vererek yirmi yıl içinde şube sayısının Mı
sır'da 2000'e, Sudan'da eliiye ulaştığını. 
ayrıca Filistin, Doğu Ürdün. Suriye, Pakis
tan ve İran~da şubeler açıldığını belirtti. 

Filistin meselesiyle de yakından ilgile
nen İhvan-ı Müslimln özellikle siyonizm 

. tehdidi ne dikkat çekmeye çalıştı ve Filis
tin'i kurtarmak için cihad çağrısı yaptı. 
1 S Mayıs 1948'de İsrail Devleti'nin kurul
masıyla başlayan Arap-İsrail savaşında 
teşkilat mensupları fiilen yer aldılar. İh
varı-ı Müslimln'in yürüttüğü cihad hare
keti Fransa. İngiltere ve Amerika gibi Ba
tılı ülkelerin tepkisini çekti; bu ülkelerin 
Kahire'de bulunan büyük elçileri ~ükü
metin İhvan-ı Müslimln'i dağıtması tavsi
yesinde bulundular. Mısır hükümeti bu
nun üzerine devlete karşı ayaklanma ha
zırlıkları içinde olduğu gerekçesiyle teşki
latın dağıtılınasına ve bütün maliarına el 
konulmasına karar verdi (8 Aralık ı 948) . 
Bu karar sert tepkiyle karşılan dı ve yirmi 
gün sonra Başbakan Nukraşl Paşa İhvan 
mensubu bir genç tarafından öldürüldü. 
12 Şubat 1949 günü ise Hasan el-Benna 
hükümetin düzenlediği bir suikasta kur
ban gitti. Nukraşl Paşa'nın arkasından 
hükümetin başına getirilen İbrahim Ab
dülhadl, İhvan-ı Müslimln'e karşı çokacı
masız bir baskı ve işkence politikası uy
gulayarak altı ay içinde 4000 üyesini tu
tuklattı. 

Ocak 19SO'de Nehhas Paşa hükümeti
nin kurulmasından sonra İhvan-ı Müsli
mln üzerindeki baskılar yavaş yavaş ha
fifledi ve bundan istifadeyle ed-Da<ve 
adında bir derginin yayımına başlandı (30 
Ocak 1951) . Bu dönemde Mısır'daki en 
önemli konu İngiliz birlikleriniri ülkeden 
çekilmesiydi. İhvan-ı Müslimln tartışma
lara bütün gücüyle katılarak Nehhas Pa
·şa'nın politikasına destek verdi. Antak öl
dürülen Hasan el-Benna'nın yerine kimin 
getirileceği konusunda çekişme başladı 
ve teşkilat sarsıntı geçirdi; Ekim 19S 1'de 
Hasan el-Hudaybl'nin göreve başlamasıy
la iç çalkantılar son buldu. Yeni başkan, 
Nehhas Paşa hükümetinin 1936 tarihli 
ingiltere-Mısır antlaşmasını yürürlükten 

. kaldırma yönündeki kararını destekleye
rek İngilizler' e karşı cihad çağrısında bu-
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!undu ve bu maksatla Kanal bölgesinde 
milis birimleri kurulmasında faal rol oyna
dı. Çok sayıda İhvan mensubu bunlara ka
tıldı. Hür Subaylar (ed-Dubbatü'l-ahrar) ha
reketinin 23 Temmuz 19S2'de iktidarı ele 
geçirmesinde İhvan-ı Müslimln darbecile
re destek verdi ve dört gün sonra yayım
ladığı bir beyanname ile bu eylemi "mü
barek hareket" olarak nitelendirdi. 

İhvan-ı Müslimln ile Hür Subaylar ara
sındaki ilişkiler ll. Dünya Savaşı'nın başla
rında kurulmuş ve savaş yıllarında gelişe
rek ı. Arap- İsrail Savaşı'nda omuz omuza 
çarpışmaianna imkan hazırlamıştı. ihti
lalden sqnra kurulan konseyle teşkilat 
arasında yakın bir ilişki vardı. Yeni hükü
met bütün partileri kapattığı halde (Ey
lül 1952) İhvan'ın çalışmalarına siyasi bir 
kuruluş olmadığı gerekçesiyle izin verdi. 
Ancak çok geçmeden Mısır'ın yeniden in
şası ve izlenecek temel politikalar konu
sunda darbecilerle, bir İsl~m devleti arzu
layan ve hükümetin İslami esaslara göre 
düzenlenmesini hedefleyen İhvan-ı Müs-

. !imin arasında görüş ayrılıkları ortaya çık
tı. Nihayet İhvan-ı Müslimln'in Nizamü'l
hass'ın hükümet programına alınmasını 
istemesi üzerine ilişkiler kopma noktası
na geldi. 1 S Ocak 19S4 tarihinde yayım
lanan bakanlar kurulu kararıyla teşkilat 
siyasi parti kabul edilerek kapatıldı; ayrı
ca kurulu düzeni yıkma ve İngilizler'le giz
li görüşmeler yapma gibi suçlamalarda 
bulunularak başkanı ile birçok önde gelen 
mensubu tutuklandı ve aleyhinde yıpra
tıcı bir neşriyat başlatıldı. ihtilal konseyin
deki ihtilafların şiddetlenınesi ve General 
Muhammed Nedb'in 2S Şubat 19S4'te 
-kendisinin haberi olmadan- istifa ettiği
nin açıklanması üzerine onu destekleyen 
halk İhvan-ı Müslimln'in önderliğinde pro
testolara başladı ve sonunda tekrar ba
kanlar kuruluna ve ihtilal konseyine baş
kan olarak dönmesini sağladı. Bu olayla
rın arkasından tutuklu bulunan teşkilatın 
başkanı ile üyeleri serbest bırakıldı ve ih
tilal · konseyi teşkilata yönelik uygulama
larından dolayı özür diledi. Parlamenter 
sisteme geçiş ilan edilince basındaki san- · 
sür kaldırıldı ve hürriyetler geri verildi. 
Bütün bu gelişmeleri memnuniyetle kar
şılayan İhvan-ı Müslimln, haftalık el-İ]].va
nü '1-müslimO.n gazetesini Mayıs 19S4'
te yeniden yayımlamaya başladı; ancak 
gazete 12. sayısından sonra tekrar kapa
tıldı. 

26 Ekim 19S4'te Cemal Abdünnasır'a 
başarısız bir suikast teşebbüsünde bu
lunulması İhvan-ı Müslimln'in tarihinde 
önemli bir dönüm noktası oluşturur; Her 
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ne kadar bunun bir tertip olduğu sonra
dan ortaya çıktıysa da suikasttan sorum
lu tutulan teşkilat kanun dışı ilan edildi 
ve binlerce mensubu tutuklandı; 4 Aralık 
1954'te yedi lideri idam cezasına çarptı
rıldı ve bazı islam devletlerinin ricası üze
rine başkan Hasan ei-Hudeybi'nin cezası · 
müebbet hapse çevrilmek:le birlikte di
ğerleri idam edildi (9 Aralık 1954). Ceza
evlerindeki tutuklu üyelere ağır işkence
ler yapıldı; Ekim 1954'ten 19SS'in başına 
kadar yirmi yedi kişi işkenceden ölürken 
Haziran 1957'de yirmi iki kişi görevlilerin 
üzerlerine açtığı yaylım ateşinden öldü. 
İhvan-ı Müslimln bu tarihten sonra faali
yetlerini yer altına kaydırdı. 1965 yılının 
ilk aylarında tutukluların çoğu şartlı tah
liyeyle veya sağlık durumlarının bozulma
sı gibi sebeplerle serbest bırakıldı. Fakat 
aynı yılın ağustos ayında daha geniş çaplı 
bir tutuklama faaliyeti başlatıldı; arala
rında yüzlerce kadın ve genç kızın da bu
lunduğu tutukluların sayısı 20.000'i aştı . 

Yargılama sonunda yedi kişinin idamına. 
1 OO'den fazlasının da değişik sürelerde 
hapsedilmelerine karar verildi. idam ce
zasına çarptırılanlardan bir kısmının ceza
sı müebbet hapse çevrilirken Fi :?ıWli'l
Kur'an adlı tefsirin müellifi Seyyid Kutub 
ile Yusuf Hewaş ve Abdülfettah İsmail' in 
cezaları 29 Ağustos 1966'da infaz edildi. 

Cemal Abdünnasır'ın ölümünden (28 
Eylül 1970) sonra yerine seçilen Enver Se
dat. hapisteki İhvan-ı Müslimln mensup
larını kademeli olarak serbest bıraktı ve 
1970-1978 arasında barış içinde bir dö
nem geçirildi. 1 S Ekim 1971'de serbest 
bırakılan Hasan ei-Hudeyb'i'nin ölümü 
üzerine (8 Kasım 1973) teşkilatın liderliği · 
ömer et-Tilimsani'ye geçti. Yasal bir ör
güt sayılrnamasına rağmen İhvan-ı Müs
limln, eskisi gibi davet faaliyetlerine gi
rişerek Temmuz 1976'da ed-Da've adlı 
dergiyi tekrar yayımlamaya başladı . Bu 
dergide birçok meseleyle ilgili görüşler 
açıklanıyor, özellikle teşkilatın resmen ta
nınması , şer'l düzene geçilmesi. Enver 
Sedat'ın 1979'da İsrail'le imzaladığı barış 

·antlaşması ve İsrail'in devlet olaraktanı
nıp Kahire'de elçilik açmasının reddedil
mesi gibi konularda yayım yapılıyordu . 

1978-1981 döneminde İhvan-ı Müslimln 
ile Mısır hükümeti arasındaki ilişkileri İran 
İslam Devrimi ve Mısır- İsrail Barış Ant
Iaşması etkiledi. ed-Da've dergisi 1 Eylül 
1981'de hükümet tarafından kapatıldı. 
Bu arada tutuklanan ömer et-Tilimsan'i, 
Hüsnü Mübarek iş başına geldikten son
ra serbest bırakıldı ( 6 Ekim I 981 ). Onun 
döneminde daha çok siyasi faaliyetlere 
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yönelen İhvan-ı Müslimln tek başına se
çimlere katılmasına izin verilmediği için 
1984 seçimlerinde yeni kurulan Vefd Par
tisi'yle iş birliğine gitti ve parlamentoya 
altı milletvekili gönderdi. 1ilimsanl Ma
yıs 1986'da vefat etti. Tilimsani'nin yeri
ne getirilen Muhammed Hamid Ebü'n
Nasr ' ın Amel ve Ahrar partilerinin şem
siyesi altında katıldığı 1987 seçiminde bu 
sayıyı otuz altıya çıkaran teşkilat 1990'da 
ise sağlıklı yapılmadığı iddiası ile seçim
lere katılmadı . 

İhvan-ı Müslimln, 1990'1ı yılların ortala
rına gelindiğinde özellikle öğrenci ve mes
lek kuruluşlarındaki etkinliğiyle rejimi en
dişelendirecek derecede güçlendi. Ocak 
199S'te teröristlerle bağlantılarının bu
lunduğu ileri sürülerek önde gelen lider
lerinin tutuklanmasıyla birlikte teşkilatın 
rejimle olan ilişkileri iyice gerildi. Kasım 
199S'te Kahire'deki büroları kapatıldı ve 
birçok mensubu hakkında askeri mah
kem~de ağır cezalar içeren mahkumiyet 
kararları verildi; ayrıca 29 Kasım 199S'te 
yapılan seçimlere katılması da engellen
di. Muhammed Hamid Ebü 'n-Nasr'ın 20 
Ocak 1996'da vefatının arkasından yerine 
Mustafa Meşhur seçildi ve alınan bir ka
rarla başkanlık görev süresi hayat boyu 
olmaktan çıkarılarak tekrar seçilebilmek 
kaydıyla altı yıl ile sınırlandı. 

Teşkilatın çalışması ve idari yapısı bir 
kuruluş yasası ve bunu açıklayan iç tüzük 
ile düzenlenmiştir. En yüksek organ olan 
Genel Şura Meclisi, Kahire'deki üçüncü 
toplantısında ( 1935) İhvan-ı Müslimln Ni
zamnamesi'ni onaylamış. bu nizarnname 

. 1945 yılında değişikliğe uğrayıp KiinCı 

nü'n-ni~ami'l-esasi li-hey'eti'l-İ{ıvani'l
müslimin el-'amme adıyla yayımianın ış, 
daha sonra da çeşitli tarihlerde yine bazı 
değişiklikler geçirmiştir. Kuruluş yasası

nın maddelerini açıklayan iç tüzük 2 Ka
sım 1951 tarihinde neşredilmiştir. Kuru
luş yasasında 1945 yılında yapılan deği
şikliğe göre teşkilata üyelik iki kademeli 
olarak belirlenmiştir: Aday üye ve görevli 
üye. Altı aylık bir sürede üyelik liyakatini 
ispatlamak durumunda olan aday üyenin 
bu tarihten sonra bağlılık yemini etme
sine ve böylece teşkilatın görevli üyeleri 
arasına katılmasına izin verilir. Genel ku
rallara göre üyelik şartları on sekiz yaşını 
doldurmak, iyi hal ve güzel ahlak sahibi 
olmak, İhvan düşüncesini iyice anlamak, 
her an verilecek görevleri yerine getirme
ye hazır beklemek ve her ay aidat ödeye
rek teşkilata maddi katkıda bulunmaktır. · 

Başlıca idari organlar şunlardır: 1. ei
Mürşidü 'H'im(genel başkan). z. Mektebü'l-

irşadi'l-am (genel irşad bürosu) . En yüksek 
idari makam olup davetin icraatını denet
ler, teşkilatın siyasetine ve idaresine yön 
verir. 3. ei-Hey'etü't-te'slsiyye (kurucu he
yet). Genel şCıra meclisini oluşturur ve ay
nı zamanda irşad bürosunun genel mec
lisi sayılır. Teşkilatın kadınlar kolunu tem
sil eden Firku'l-ahavati'l-müslimat adın
daki komisyon ilk defa 1932'de toplan
mış ve 26 Nisan 1933 tarihinde iç tüzü
ğünü yayımlamıştır. 1948 yılında kapatıl
madan önce elli şu bed e kayıtlı 5000 üye
si bulunuyordu; 1954 yılında ise şubele
rinin sayısı 2SO'yi aştı. 1.951 'de kadınlar 
kolu için yeni bir tüzük yayımlanarak eği
tim, sağlık ve diğer sosyal faaliyetlere ka
dınların daha aktif biçimde katılmaları 
sağlandı. Mektebetü 'l-irşadi 'l-amm'e ka
dınlar kolu dışında öğrenciler, işçiler, çift
çiler, islam alemiyle iletişim bölümleriyle 
mali işler komisyonu ve siyasi komisyon 
bağlıdır. 

Teşkilatın Mısır'daki ve diğer ülkelerde
ki idari yapısı birbirinden bağımsız olarak 
gelişmekle birlikte Mısır dışındaki İhvan'ın 
en yüksekyöneticisine "el-murakıbü'l-am" 

denilmekte ve bu da onun hiyerarşikola
rak el-mürşidü'l-amdan daha alt bir ka
demede olduğu intibaını uyandırmakta
dır. 

İhvan- ı Müslimln siyasi, ilmi, sportif. 
kültürel ve sosyal alanlarda faaliyet gös
teren çok yönlü bir teşkilat olarak geliş
miştir. İçeride idarenin ıslahını, dışarıda 
İslam ülkelerinin diğer ülkelerle olan 
mevcut ilişkilerinin düzenlenmesini sa
vunmuştur. Kurucusu Hasan ei-Benna'
nın benimsediği toplumu ve devleti ıslah 
metodu kapsayıcı olmak özelliği ile tema
yüz etmiştir. Islah programlarının fert. 
aile, toplum, devlet ve bütün bir beşeri
yeti içine almasına önem verilmiştir. 

1928-1938 yılları arasındaki ilk on yıl
da İhvan-ı Müslimln bütün faaliyetlerini 
dersler, konferanslar. hutbeler ve tören
ler vasıtasıyla ideolojisini tanıtmak ve top
lum arasında yaymak konusunda yoğun
laştırmıştır. Bu maksatla seyahatler ve 
kamplar düzenlenmiş, risale ve gazeteler 
yayımlanmıştır. Teşkilatın çıkardığı gün
lük, haftalık ve aylıkyayınlardan en önem
lileri resmi organ olan ve çeşitli dönem
lerde günlük. haftalık ve on beş günlük 
olarak yayımlanan el-İ{lvanü'l-müslimCın 
gazetesi ve aynı adı taşıyan dergi ile eş
Şihab, el-KeşkCıl, et" Te'arut, eş-Şu'a', 
en-Ne?,ir, el-Meba]J.iş, ed-Da've, Men
zilü'l-vahiy, Minberü'ş-Şar]f, el-Müs
limCın ve el-Menar dergileriydi. · 



ihvan-ı Müslimln aynı zamanda iktisa
di. içtimal ve siyasi alanlardaki faaliyetle
re de önem vermiş, Eğitim alanında islam 
kültürünün öğretildiği en önemli merkez
lerden olan Ezher'in ıslah edilmesini. okul
larda ve üniversitelerdeki ders program
larının yeniden düzenlenmesini önermiş
tir. Bu arada anayasayı ve parlamenter 
sistemi bazı şerhlerle kabul ettiğini açık
layarak ümmeti bölmekte olan particili
ğin ve bütün siyasi partilerin kaldırılma
sını savunmuş. yabancıların kültürel, siya
si ve ekonomik baskılarından kurtulmak 
yolunda çaba harcamıştır. Ayrıca bütün 
Arap ve islam ülkelerinin tam bağımsız
lığa kavuşması ve başka ülkelerde yaşa
yan müslümanlara azınlık haklarının ta
nınması için çalışmıştır. Filistin'de ingiliz 
manda yönetimine karşı sürdürülen mü
cadeleye destek olan ihvan-ı Müslimln. 
1937 yılında ingiltere tarafından teklif 
edilen Filistin'in taksim tezini reddetmiş
tir. Diğer taraftan islam dünyasının me
seleleriyle de yakından ilgilenmiş . Mısır 

dışındaki müslümanların meselelerine 
eğilip onlara çeşitli konularda destek ver
miştir. 
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Iii İBRAHİM BEYYÜMi GANİM 

Mısır Dışındaki ihviin-ı Müslimin Ha
reketi. ihvan-ı Müslimln 1930'1u yılların 
ortalarından itibaren Mısır dışında Suri
ye, Sudan. Ürdün. Küveyt. Yemen, Pakis
tan, Kuzey ve Orta Afrika ile Avrupa'nın 
bazı ülkelerinde şube açtığı gibi buralar
da farklı isimler altında çeşitli örgütlerin 
ortaya çıkmasında da büyük bir rol oyna
mıştır. 

Suriye. Fransız işgali altındaki Suriye'
de ilk şubesini 1937'de açan teşkilatın 
burada güçlenmesinde ve yayılmasında 
etkili olan kişi Mustafa es-Sibal'dir. Kahi
re'de öğrenciliği sırasında Hasan el-Ben
na ile tanışan Sibal, Suriye'ye döndükten 
sonra 1945-1946 yıllarında önceden mev
cut olan bazı cemiyetleri ihvan-ı Müslimln 
çatısı altında topladı; kendisi de el-mura
kıbü'l-am seçildi. Fransa'nın 1946'da as
kerlerini çekmek zorunda kalmasından 
sonra ortaya çıkan yönetim krizi sırasın
da aktif rol oynayan teşkilat, 1 94 7 yılında 
yapılan seçimlere katılarak halktan bü
yük destek gördü. 1948'de Araplar'ın Fi
listin'de yenilgiye uğramasından sonra 
Batı ile ortak çalışmalar yapılmasına karşı 
çıkan ihvan-ı Müslimln şehirlerdeki gü
cünü arttırdı. 

Suriye'de üst üste darbelerin yapıldığı 
yıl olan 1949'da teşkilatın üzerindeki bas
kıların artması üzerine ihvan-ı Müslimln, 
siyasi faaliyetlerini devam ettirebilmek 
amacıyla diğer bazı organizasyonlarla bir
likte ei-Cebhetü'l-iştirakiyyetü'l-islamiy
ye'yi kurdu. Bu dönemde Suriye ihvanında 
hakim olan islamsosyalizmi fikrini Mus
tafa es-Sibal1959 yılında İştirô.kiyyetü'I
İslô.m başlığı altında kitaplaştırdı. 1954'
te ihvan-ı MüsBmin'in Mısır'da yasaklan
masından sonra Suriye şubesi siyasi faa
liyetlerini durdurarak daha çok eğitime 
yöneldi. Bu arada Suriye, Irak. Ürdün ve 
Sudan şubelerinin temsilcileri Şam'da bir 
araya gelerek H ür Subaylar'a karşı hükü
metler ve halk nezdinde bir kampanya 
başlatma kararı aldılar. 1957 yılında Mus
tafa es-Sibal hastalığı sebebiyle yerini 
isam ei-Attar'a bıraktı . Suriye'nin 1958'
de iktidardaki Baas Partisi'nin gayretleri 
sonucu Mısır ile birleşmesi, her iki devlet-

iHVAN-ı MÜSLiMTN 

te de siyasi partilerin ve onların yanı sıra 
ihvan teşkilatının kapanmasını berabe
rinde getirdi. Bu yüzden 1961 yılında Su
riye'nin Mısır'dan ayrılmasını destekle
yenierin başında ihvan-ı Müslimln men
supları geldi ve bu süreçten sonra tekrar 
açılarak siyasi faaliyetlerine hız verdi; 
1962'de seçimlere katılıp parlamentoda 
on sandalye kazandı. 

Baas Partisi 'nin yeniden iktidara gel
mesinden ( 196 3) sonra teşkilatla rejim 
arasında günümüze (2000) kadar süren 
bir sürtüşme başladı ve rejimin laik poli
tikasını eleştiren teşkilat diğer partiler 
gibi kapatılırken lideri isam ei-Attar sür
güne gönderildi. 1967 israil yenilgisinin 
ardından Suriye ihvan-ı Müslimln'i kendi 
içinde rejimle olan ilişkiler konusunda fi
kir ayrılığına düştü . i sam ei-Attar'ı des
tekleyen Şam grubu rejime karşı ılımlı bir 
davranış sergilenmesini isterken Mervan 
Hadld'in etrafında oluşan grup. Baas re
jimine karşı silahlı bir ci had faaliyetinin 
başlatılması gerektiğini savundu. Bu fikir 
ayrılığından çıkan bunalım 1970 yılında 
bölünmeyle sonuçlandı. 1970'te iktidarı 
ele geçiren Hafız Es'ad'ın diri karşıtı bir 
politika uygulaması rejimin Şam grubuy
la ilişkilerinin bozulması sonucunu doğur
du. ihvan-ı Müslimln 1973 anayasasında 
devletiri "demokratik, halkçı ve sosyalist" 
şeklinde tanımlanmasına karşı çıkarak 

metne devletin dininin islam olduğuna 
dair bir madde eklenmesi gerektiğini sa
vundu; bunu geniş halk kitlelerinin katıl
dığı boykotlar takip etti. Es'ad'ın politika
larında bazı değişikliklere gitmesinden 
ve 1973'teki savaş ortamından dolayı teş
kilatın rejime karşı faaliyetlerinde bir yu
muşama görüldüyse de bu durum uzun 
sürmedi ve Adnan Sa'deddin'in 1975'te 
el-murakıbü'l-am seçilmesinden sonra 
ilişkiler tekrar bozuldu. Es'ad'ın Haziran 
1976'da Lübnan'daki iç savaşta müslü
man gruplara karşı Marunller'in yanında 
yer alması hem Suriye halkının hem de 
teşkilatın tepkisine yol açtı ve Es'ad Ma
runller'in. israilliler'in, Amerikalılar'ın aja
nı olmakla suçlandı. Suriye'nin Lübnan'
daki iç savaşa karışmasının ardından ih
van-ı Müslimln de Es'ad rejimine ka~şı ci
had açıp asker ve polislere saldırı başlat
tı. 1980 başından itibaren bunları büyük 
çaplı gösteriler ve grevler takip etti. Es
' ad rejiminin teşkilatın faaliyetlerine son 
vermek amacıyla aldığı sert tedbirler ör
gütün Suriye'deki etkisini azaltmadığı gi
bi aksine halkın ve sivil kuruluşların ona 
olan desteğini arttırdı. Bunun üzerine 7 
Haziran 1980'de çıkarılan 49 sayılı kanun-
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